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Bærekraftige bygningsmaterialer 
- hva er det?



Byggevareindustriens forening – noen av medlemmene
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Bærekraftsbegrepet
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Hvordan definere bærekraftige materialer?
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Hvem etterspør "miljøkvaliteter" der materialene er en 
del av kvaliteten?
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Hvem mangler? Boligbyggerne



Hvordan spør de?
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Materialer som inneholder stoffer med 
mer enn 0,1 vekt% på prioritetslisten 
og kandidatlisten skal unngås brukt

Redusere klimagassutslippene med 30-50 %
Prosjektet skal etterspørre min. 10-20 
EPDer. (De 5-10 viktigste materialene skal 
være blant de 50 % beste på markedet)

Forbud mot tropisk tømmer og trevirke fra 
ikke bærekraftig skogbruk

Kobber og sink som beslag skal unngås

Konstruksjonsstål: 70 % resirk
Armeringsstål: 100 % resirk
Aluminium fasadeplater: 80 % resirk

Materialvalg skal bidra til et godt inneklima

Konkrete emisjonskrav til produkter som 
erfaringsmessig har høy emisjon  (eks.vis
gulvbelegg, himling, membran)



Hvordan definere bærekraftige materialer?

• Miljøbelastninger (utslipp, ressurser….)

• Innhold av helse – og miljøfarlige stoffer

• Emisjoner til inneklima

• Innhold av resirkulerbart råstoff - resirkulerbarheten

• …..
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Materialvalg – i ulike faser
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Grønn materialguide

http://byggalliansen.no

http://byggalliansen.no/
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1. Bestemme ambisjonsnivå

2. Bestemme hvilke produktgrupper 
man vil sette krav til

3. Angi funksjonskriterier for valgte 
produktgrupper

4. Formulere krav ved anskaffelse

5. Følge opp kriterier i byggefasen

http://ngbc.no/publikasjoner/

Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer
Forenkle anskaffelsesprosessen for miljøvennlige byggevarer

http://ngbc.no/publikasjoner/
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ECOproduct

http://byggtjeneste.no/wp-content/uploads/ECOproduct-metode_NO-1.pdf

http://byggtjeneste.no/wp-content/uploads/ECOproduct-metode_NO-1.pdf


Miljøbelastninger
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Klimagassutslipp



Energi og materialer må sees i sammenheng

• Isolasjon

• Godt isolerte vinduer

• Vindtetting

• Varmegjenvinning

• Varmepumper

• Solfangere og solceller

• ….
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Reduserer energibehovet, 
og dermed (direkte eller 
indirekte) klima-
belastninger fra bygg i et 
livsløp
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EPD
• Miljødeklarasjon (EPD) benyttes til å dokumentere miljøbelastningene 

over livsløpet

• 3. pars verifisert og livsløpsanalyse ligger til grunn for 
dokumentasjonen

• EPDer utstedes av ulike programoperatører som sørger for å ivareta 
kravene som gjelder for EPD-utvikling, nedfelt i ISO 14025:2010 og 
tilstøtende standarder

• Alle typer produkter kan få EPDer – både de med «gode» og «dårlige» 
miljøprestasjoner
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Konkurranse og etterspørsel/krav trigger utvikling

• Konkurranse mellom produktgrupper

• Konkurranse innen produktgrupper
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Utvikling av Klimagassutslipp for hulldekker
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Bransjereferanse Lavkarbon B Lavkarbon A A + resirk armering Inkl. karbonatisering Videre utvikling….. Karbonfangst??

Ingen norske 
per i dag

Endel importvarer 
fra bl.a. Litauen, Lativa

Resirk.
apennarm.

Ytterligere
utvikling....

Resirkulert betong
- alt. bindemidler

- alt. arm.konsepter
+ + 

Miljøbevisst
produksjon

Inkl.
Karbon-
atisering

"Miljø-optimalisert" 
produksjon

- Tilslag 
-Bindemiddel
- Slagg/silika
- Flyveaske



Livsløpsanalyser – betong og massivtre
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• Målet med studien var å dokumentere 
et beslutningsgrunnlag på klima- og 
energivirkningen for bæresystem i 
betongelementer, betong og massivtre.

• Prosjektet stilte krav til 
sammenlignbare funksjoner i byggenes 
bruksfase; bestandighet, brann, lyd og 
energibruk innenfor Boverkets
regelverk og Riksbyggens egne krav.



Livsløpsanalyser – betong og massivtre
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• Resultatene viser ingen 
signifikante forskjeller ved 
samme funksjoner over 
livslengden. De små 
forskjellene som ble påvist er 
mindre enn usikkerheten i 
selve studien.

• Man konkluderte med å føre 
bygget opp i 
betongelementer



1. Bruk riktige data 
for CO2-utslipp 
på produktet

2. Finn smarte 
løsninger som 
sparer 
betongvolum

3. Bruk 
lavkarbonbetong
tilpasset 
konstruksjonen

Optimal design – på konstruksjonsnivå



Riktige verdier: 55 kg, med fortsatt potensial for reduksjon



Kundens velmente miljøkrav kan tilfredsstilles 

ved at leveransen øker med 64 tonn, blir dyrere, 

og totalt CO2- utslipp øker med 8759 kg

Total mengde betong =   282 tonn

EPD: CO2 pr tonn      =  249,5 kg

Total mengde CO2     = 70,359 tonn

• Forespørsel om pris og løsning for 22 bjelker.

• Vi kan velge om vi benytter I-tverrsnitt eller 

rektangulært tverrsnitt

Total mengde betong = 218 tonn

EPD: CO2 pr tonn      = 282,57 kg

Total mengde CO2    = 61,600 tonn

Et eksempel på velment miljøkrav som slår i feil retning:

Optimal design – på konstruksjonsnivå



På produktnivå

• Må påse at produktet dekker/har like funksjonskrav som evt. trykkstyrke, 
brann og lydegenskaper samt at deklarert enhet er sammenlignbar

• Hvis ikke – må sammenligningen gjøres på et bygningsnivå
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På produktnivå
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Trebaserte produkter må vurderes 
"særskilt"

• Biogent karboninnhold er ofte inkludert i A1-A3. 
Da skal den også være lagt til ved produktets 
slutt, dvs. C3. 

• Hvis kun vurdering av A1-A3 (el. A5), skal 
biogent karbon legges til mengden. 

• Verdien av biogent karbonopptak skal normalt 
være oppgitt i EPDen. 
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Helse- og miljøfarlige stoffer
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Norsk prioritetsliste
Reach godkjenningsliste

Kandidatliste



Avhengig av ambisjonsnivå

• Dokumentere innhold evt. fravær av helse- og miljøfarlige stoffer i hht. 
de ulike listene

• Ulike ordninger/metoder som er til praktisk hjelp mht vurderinger

• Noe ulike grenseverdier avh av ordning og ambisjonsnivå
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Ulike ordninger er nyttige som dokumentasjon

• Svanemerket

• SINTEF Teknisk godkjenning

• Ecoproduct

• Byggevarebedømningen (svensk)

• Sunda Hus (svensk)

• EPD (norsk)

• Sikkerhetsdatablad med egenerklæring om at kravene er 
oppfylt

• (Egenerklæring om at kravene er oppfylt – BREEAM Nor)
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Emisjoner til inneklima
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Flyktige forbindelser
Kreftfremkallende forbindelser

Formaldehyd
Ammoniakk



Grenseverdier
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Dokumentasjon

• M1

• EC 1 (EC1 Plus for  fugemasse) 

• Svanen (for trepanel, gulv med unntak av linoleum og
tregulv, himlinger, lim, )

• SINTEF Technical Approval (TG)

• ECOproduct level 2 (Grønt) for Inneklima

• Egendeklarasjon fra juridisk ansvarlig

• (EPD)
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Gulv – noen variasjoner mht emisjoner
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Effektiv bruk av ressurser
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Sirkulær økonomi



Sirkulær økonomi og byggematerialer
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Resirkulering

Closing the loop
- byggevarer
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Ca. 20 %

Ca. 70 %



Resirkulering blir 
utfordrende

når markedet etterspør 
nye produkter
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FIBERGIPS

?



Hvordan definere bærekraftige materialer?

• Miljøbelastninger (utslipp, ressurser….)

• Innhold av helse – og miljøfarlige stoffer

• Emisjoner til inneklima

• Innhold av resirkulerbart råstoff - resirkulerbarheten

• …..
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Takk for meg 
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